Referat af generalforsamling den 4.8.2015 i Brøndby Bordtennis Club

Tilstede: Per Michael, Lasse, Marcus og Anders
Siden sidst
Ansøgning til Tuborgfondet: Vi har ikke hørt noget endnu, men kan også først forvente det om 1 måned
Klubtur: Der er endnu ikke noget om stævnet i Faaborg endnu, men Per vil kontakte dem. Michael foreslog,
at vi spiste/bowlede i Svendborg eller Odense på vej hjem.
Ny sæson
Ungdom starter træningen den 10. august. Der sendes mail ud i aften af Lasse. Der bliver
informationsmøde den 24.8. Trænerne overvejer at inddrage Saro i teamet. Træningen om onsdagen vil
evt. blive forlænget til 19.30 nu hvor der forventes kun et seniorhold skal spille kamp.
Der bliver tilgang af Rasmus Schøn, der måske kan bruge et hold. Derudover er der tilkendegivet tilgang af
2-3 nybegyndere, samt en far til seniortræningen.
Trænerne vil begynde at bruge teknikmærker i træningen.
Sterner kan ikke påtage sig rollen som senior træner, da han går i skole til kl. 19. Michael Hansen kommer
måske i klubben, og kan være et emne. Det samme kunne Aline.
Der bliver 3 holdkampe i DT, hvor flere DT hold spiller samtidig i den røde hal. Det bliver den 15.11, 29.11.
og 24.1. Vi skal lave reklame for kampene. Dels i Folkebladet, efterskolen og i supermarkeder, dels ved
opslag på FB og hjemmeside. Derudover kan vi invitere vores vinsponser og dennes kunder.
Hjemmesiden
Den gamle hjemmeside gik ned på en versionsopdatering. Peter Sterner har oprettet en ny side, med
samme www. Hvis siden er gemt som en Favorit virker den ikke, og du skal logge på ”forfra” for at få
adgang. Den del indhold fra den gamle er reddet over på den nye, men der mangler en del opsætning og
læring af den nye side.
Plastikbolde
Der skal bruges plastikbolde i den kommende sæson. Træningsboldene er lidt dyre end de gamle, men
kampboldene er noget dyrere. Begyndere vil nok bruge de gamle bolde, så længe lager haves.
Økonomi
Michael havde end række forslag til supplerende indtægter til klubben.
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På hjemmesiden Eovendo kan man oprette klubben som donationsmodtager. Hvis medlemmer ser
reklamefil, optjenes penge, der kan doneres til klubben. Michael opretter kubben, og skriver en
vejledning til medlemmerne.
Fonden FIB støtter klubbers køb af bolde. Michael sender en ansøgning til januar.
Michael vil skrive til en del potentielle sponsere med henblik på amerikansk lotteri til Brøndby
Grand Prix
Michael vil søge om rabataftale på køb af øl/vand hos lokale depoter
Michael vil forsøge at skaffe tøjsponsorer til DT holdene
Michael arrangerer salg af lodder til støtte for Diabetes på samme måde som Lillebror lodderne

Eventuelt
Michael vil forsøge at få gennemført arrangement i Glostrup Centret med formål at få hvervet flere
medlemmer.
Klubben er blevet oprettet i Klubliv Danmark. Per skaffer beskrivelse og vejledning, så medlemmerne kan
melde deres dankort til ordningen, og dermed forhåbentlig tilfører klubben sponsorindtægter.
Vi drøftede muligheden for at få en dialog med kommunen med henblik på øget tilskud til f.eks. besøg hos
SFO, borde og bolde. Derudover også forbedringer af lokaleforhold, hvor skævt gulv, indeklima, lys og plads
til kampafvikling er de største udfordringer. Per vil invitere Saros bror til vores næste bestyrelsesmøde.
Inden da skal vi have en intern snak om vores formål med mødet.
Det er endelig lykkedes Majbritt at komme på Netbank – til gengæld blev Per lukket ude! Per kontakter
banken.
Jesper Dahl har set hvordan Hillerød har en storskærm kørende i klubben med video og informationer.
Jesper undersøger hvad det vil koste at få sådan et hos os.
Der er ikke noget nyt fra Judo omkring forbedringer af klublokalet.
NÆSTE MØDE ER DEN 1.9. KL. 19

Anders Ravn

